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TUSSCHEN de Pont des Invalides en de Pont de 1'Alma ligt als een
verlaten en vergeten groene uithoek der tentoonstelling de afdeeling
der tuinkunst. Daar is het laat in de maand Juni nog rustig en stil.
Men bouwt er het huis der Union des artistes modernes en het huis

der gediplomeerde moderne architecten. Met een beeldhouwer en den Cor-
busiaanschen architect van het laatste beklim ik, niet zonder gevaar voor
duizelige menschen, het luchtige geraamte, dat hier en daar, als in schets-
ontwerp, voldoende aanduiding bevat om ons de indeeling der ruimte, de maten
en verhoudingen te kunnen verbeelden. Wij klimmen op nieuwe trapcon-
structies, minima van steun en materiaal. Wij zien de ijle vlakken der wanden
zich ontvouwen, minimale begrenzingen. Alles is hier een minimum. Ook de
arbeid, die ter plaatse wordt verricht. Het is een wereld van mathematische
en mechanische middelen en vormen. Het is hier ijl, koel en streng. Hier zou
ik, misschien, nog kunnen leeren rekenen, cijferen. Hier verliezen donkerte,
zwaarte, afdwaling aan beteekenis. Tusschen het groen der tuinen en de koele
heerlijkheid der vlietende rivier, in dezen luchtigen, wuivenden Parijschen
ochtend, is deze abstracte constructie verrezen, als het kristal van het brein
der menschen, ijzer en glas. De architect, met zijn schrandere, scherpe trek-
ken als van een geroutineerden roofvogel, zijn doorwaakte oogen, houdt
ons een oogenblik staande op het wankele planken vloert je, dat over de
zuigende diepte beneden ons voert naar de toekomstige ontvangzaal der
architecten. En hij stelt opeens de vraag of wij vinden, dat het kernprobleem
der tentoonstelling, de nieuwe verhouding van kunst en techniek in het
moderne leven, voldoende verwezenlijkt wordt. De wijze waarop hij de
vraag stelt, zijn houding, maar vooral mond en oogen, verraden verdrietigen
twijfel en hij beaamt, dat het te vroeg was, dat de tijd nog niet rijp was om
de nieuwe mogelijkheden der nog altijd voortgaande technische herschepping
der middelen om te zetten tot bevredigende nieuwe bouwvormen van leven.

Toch gelooft hij; hij ziet, maar zonder extase, toekomst; hij onderscheidt
het quasi-moderne, dat haastige triomfen wil vieren, van het wezenlijk
nieuwe. Maar hij geeft toe, dat deze manifestatie anno 1937 een mislukking
is der onrijpheid, niet in kleineren zin, omdat de tentoonstelling niet af is,
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omdat er hopelooze vertragingen waren en tegenwerkingen, maar in dieperen
zin teleurstellingen, omdat het innerlijk gave en rijpe werk ontbreekt.

Er zijn er, die in deze geheele technische overheersching geen toekomst zien
en den persoonlijken en nationalen stempel, die ondanks de internationale
gelijkschakeling der middelen, toch nog aanwezig blijkt in de gebouwen, als
een restant zien van het oude en goede, dat bij het groeien van het technische
imperialisme spoedig geheel opgeteerd zal zijn. Zij gelooven niet. Zij zien
slechts, geresigneerd of toornig, ondergang. Wat niet moeilijk is bij deze
gedesorganiseerde, tegen een achtergrond van politieke en sociale spanningen,
roekelooze wereld-manifestatie, die slechts van buiten haar feestelijke charme
een beetje heeft, maar niet genoeg om de demonische werkelijkheid, waar
deze tenten en gebouwen de opgeschroefde en opgewonden uitingen van zijn,
geheel te verbergen.
Het materiaal om te schelden en te vloeken, op deze blikkerende vertooning
van creatieve onmacht; op deze architectonische verknoeiing van de godde-
lijke harmonie der Seine-oevers en de grandioze aspecten der stad; op de
wereld, die zich alleen nog maar vereenigen kan om elkander te overtroeven;
het vloek-materiaal ligt inderdaad opgehoopt aan de Seine-oevers. Er is geen
reden verrukt te zijn over de officieele vorderingen in de twaalf jaren na de
tentoonstelling der decoratieve kunsten in Parijs (1925). Het zuivere en
goede is er verborgen, zeldzaam en niet welsprekend. De overhand heeft het
zich etaleerende en afficheerende leven, dat ons vijandig tegen blikkert in
de zilveren en glazen vlakken en vormen, die alom het aspect beheerschen.
Maar het is gevaarlijk en onjuist al te zeer toe te geven aan de neiging tot
den banvloek over dit Sodom en Gomorra, omdat het voert tot ongeloof
in de regenereerende krachten van het leven, dat zijn schoone en zuivere
mogelijkheden, zijn groote stijgingen in het verleden altijd slechts bij wijze
van moment heeft bereikt, na eindeloos strijden en vechten, na tallooze be-
proevingen, vallen en opstaan. Zooals het is in het leven van den individueelen
mensch, zoo is het ook in het leven der menschheid. Er is geen bestendigheid,
geen duurzaamheid mogelijk van de toestanden van zuiver en helder even-
wicht, vrede en geluk, die ons van tijd tot tijd ten deel vallen. Maar zij stralen
hun kracht niettemin uit en wij trekken er ons aan op in de dieptepunten
van het leven. Wij kunnen blijkbaar niet anders dan ons voorbereiden, altijd
weer voor-bereiden om de voorwaarden aanwezig te doen zijn, waarin een
vervulling, die slechts ten deele van ons afhangt en nooit een persoonlijke
verdienste is, mogelijk kan zijn.

Er is geen sprake van, dat onder de duizenden menschen, die in dezen
moeilijken tijd zoeken naar waarachtige voorwaarden, waarin bepaalde
levensmogelijkheden in vervulling kunnen gaan, niet bezielde werkers zouden
zijn, die het beste willen. Fouten zijn, uit een persoonlijk oogpunt, altijd
slechts betrekkelijk. Eerder dan fouten zijn het logische gevolgen van veel
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verder in de levensgeschiedenis teruggrijpende gebeurtenissen, die op een
gegeven moment slechts met sterker nadruk en zichtbaar voor iedereen,
misgrepen aan den dag doen komen.
Wie met critische gezindheid de Parij sche tentoonstelling bezoekt zal zich
dan ook niet blind moeten staren op zeer in het oog loopende fouten, maar
het huidige moment moeten begrijpen als een gevolg van reeds veel vroeger
veroorzaakte stoornissen.

Het is al vaak gezegd, dat wij aan een keerpunt staan: een wending der
tijden. Het moeilijke van thans is, en de opmerking begint dan ook al aardig
aan waarde in te boeten, dat bijna iedereen die wending schijnt te voelen,
in het heele leven, maar, in tegenstelling tot een jaar of tien geleden, geen
avant-garde kan aanwijzen, die richting geeft aan de wending. Wat de kun-
sten en de architectuur betreft heeft een groote zuivering plaats gevonden,
maar gevonden hebben ze elkander daarna nog niet. Wie in het verleden
ziet kan weten wat het zich vinden, het elkander vinden in zeldzame bereid-
heid tot samengaan in werkverband, beteekent. Chartres is nog altijd het
magische woord, de sleutel, die een wereld doet opengaan van mogelijkheden,
waar wij alleen maar van droomen kunnen, maar die eens werkelijkheid,
alles overstralende en allen bezielende werkelijkheid is geweest van de vorm-
gevende liefdekracht in de menschen. Die vormen, die schoonheid en dat
geluk, zijn niet gewild, niet gemaakt, maar de namen waarmee wij achteraf
een toestand noemen, die zoo gegroeid en ontstaan is als een levensvervul-
ling, waarin de menschelijke bijdrage, met oneindig veel verdriet en zorg
tot stand gekomen, niet veel meer is geweest dan het aanbrengen van voor-
waarden, het bereiden van het huis.

Het zou onzinnig en onbillijk zijn den wedstrijd aan de Seine-oevers van
1937 met de samenwerking in Chartres te vergelijken. Wat wij wel meenen
te zien, dat is althans de hunkering der scheppende menschen naar een
zich vinden in de nieuwe structuur van het leven. De beeldhouwers vooral,
de schilders met meer aarzelingen. Niet meer nog dan een hunkering. Want
het modewoord is slechts: constructie. Iedereen praat van of pleegt con-
structieve daden of doet constructieve voorstellen. Maar al die constructieve
daden en voorstellen bijeen hebben de gespecialiseerde gebieden, betrokken
in het veel omvattend proces der bouwgedachte, nog niet bijeen gebracht,
omdat er onvoldoende samenwerking is. Het bouwen wil dienen, zoo zuiver
mogelijk dienen; dat is van zekere waarden afstand doen, offeren, terughou-
den, stil zijn. Het nieuwe bouwen heeft dienen, wellicht uit noodzaak, eerst
begrepen als een naar huis zenden van de kunsten, die hinderlijk waren bij
de invoering van de middelen der machine. Het woord woon-machine ont-
stond en werd door Ie Corbusier met onmiskenbaar talent de wereld voorge-
houden. De woon-machine zou dus de dienstmaagd bij uitnemendheid zijn.

En hier komen we aan het hart der architectonische moeilijkheden. Iedere
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machine is als vormen-producent ongehoord dogmatisch. Want éénmaal
berekend en uitgedacht gaat zij stomweg voort dezelfde vormen te leveren.
Wijziging is niet ieder moment mogelijk, maar is afhankelijk van het brein,
dat een nieuwe machine, een wijziging, een verbetering uitdenkt. De pro-
ducten der machines dwingen. Dwingen in veel hoogere mate dan ooit de
producten van de ambachten. Ze voeren veel spoediger tot een vormen-
dogma der technocratie. Maar de techniek kan toch alles, staat voor niets,
zoo heet het. Welke menschheid is echter gebaat met een techniek, die alles
kan, als men niet weet wat men wil en wat men met „alles" moet doen.
Het bouwen wordt dan vaak spelen met de techniek, een spel dat aardig
en amusant kan zijn. Het houdt bezig en is ongetwijfeld niet geheel zonder
zin. Doch de technische spelen der huidige architectuur gelijken vaak op
een zelfzuchtige bezigheid, ter wille der vondsten uitgedacht. In het spel
tracht de nieuwe architectuur te ontsnappen aan den vorm-dwang der ge-
mechaniseerde middelen, die haar boeien en binden. Zij speelt vernuftig en
leidt daardoor de aandacht af van de armoede harer middelen. Zij speelt en
vergeet daardoor het dienen. Wel heeft zij in haar programma de diensten
opgenomen van licht en zuivere lucht, hygiëne, doelmatige verwarming of
afkoeling. Wel bevordert zij, dat wij allemaal goede baden, WC's, centrale
verwarmingen zullen hebben. Maar het enthousiasme voor deze weldaden
kan toch geen leven vervullen, geen generatie omhoog voeren en inspireeren
tot een geestelijk leven, dat niet louter uit vreugde over een lichaamlijk
wei-zijn kracht kan putten. Er moet „iets" bijkomen en dat „iets" laat
geducht op zich wachten. Het komt blijkbaar niet „vanzelf", zooals de
meesters zoo gaarne leeren, als wij maar braaf leeren en studeeren.

De groote politieke systemen van nu trachten ook op de tentoonstelling
een bijdrage van dat „iets" te geven, dat wij missen en niet voldoende ver-
goed vinden door hygiëne, vegetarisme, douches, WC's, lichaamscultuur.

Het gebouw der Vereenigde Sovjetrepublieken en het gebouw van het
Derde Rijk, tegenover elkander geplaatst, geven uitdrukking aan den wil
dier regeeringsvormen. Wat vooral treft in deze groot opgezette en tot in
details voortreffelijk verzorgde geheel en, dat is de burgerlijke armoede waar-
mede de kunstenaars den wil van deze systemen tot uitdrukking brengen.
Wij moeten toch aannemen, dat achter deze opwindende demonstratie der
Russische maatschappij, culmineerende in figuurlij ken en letterlijken zin in
de napoleontische figuur van Stalin, een sterke werkelijkheid van willen en
doen staat. De voortdurende opwinding, die hier getoond wordt bij nieuwe
machines e.d., het aldoor hoera-roepen en verheerlijken van iets, dat wij
niet zien, niet voelen en niet kennen, maar vermoeden, is toch een soort
orkestgeruisch, dat gehoord wil worden als een compositie, een grootsche
levenscompositie, die haar eigen uitdrukkingsvormen heeft. Moeten wij daar-
voor houden de platvoersche uitingen van schilders en beeldhouwers, die,
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eerlijk gezegd, slechter, zoetelijker of banaler zijn dan hetgeen medio de
vorige eeuw in West-Europa mogelijk was? Geven deze groote schilderingen
van marcheerende, aan sport doende, vergaderingen bijwonende, landbou-
wende of oreerende menschengroepen iets anders te zien dan de etalage-
schilderingen van groote magazijnen van confectiekleeding of aanbevelingen
voor strand- en badartikelen ? Toch moet achter deze slechte diorama's iets
anders huizen dan hetgeen de directies van groote waren-huizen bedoelen.
En toch gelijken de uitingen ontstellend veel op elkander.

Zijn wij te vroeg? Zijn de Russen nog niet gereed? Moet het op den duur
nog komen? Wat in 1925 nog een avant-garde geleek is nu het tegendeel.Wat
eens een voorbeeld scheen te worden lijkt nu een ontmoedigend vertoon van
de oude burgerlijke ondeugden, in wezen geen haar beter dan de ondeugden
van het begin dezer eeuw van het Parij sche Petit of Grand Palais: imponeeren,
groot doen, illusie wekken, verheerlijken van menschen terwille van menschen.
De geheele zaal der Russen is een reusachtige opvoering. Als er een menschen-
menigte in optrekt, gedwongen op te gaan tot Stalin aan het verheven einde
der zaal, is dat een pakkend gezicht. De regie van deze zaal is prachtig.
De bekroning van dit alles, in dubbelen zin, is de groep van een man en
een vrouw, in woeste trillende bewegingsvaart oprukkend. Een al te men-
schelijk-pathetisch geval, dat voor den Westerling, belast met oude cultuur-
restanten, niet meer dan het afschijnsel van heroiek is, maar niet de heroiek
van den geest beteekent. Het Duitsche paviljoen daartegenover is strenger,
dwingender, zwaarder, minder lyrisch. Het mist de trillingen der Russen.
Het is koeler geordend, regelmatiger, fatsoenlijker, uiterlijk braver in deze
naar verouderden salontrant opgevatte, beklemmende feestzaal. De kleur
van de zaal — iedere ruimte heeft als totaliteit een domineerende kleur — is
slecht, groezelig, vuil. De mozaieken en de schilderingen zijn banaal en een
zeer flauwe herhaling van hetgeen in de vorige eeuw een Adolf Menzel in
zijn straat- en fabriekstafereelen deed zien. Het is in wezen niet beter en niet
minder dan de Russen, alleen regelmatiger en zoeter, hoewel ook de Russen
vooral in de groote reliefs der beeldhouwers een wee-smakende herhaling
geven van hetgeen Constantin Meunier in de 19de eeuw als beeld van den
arbeider heeft geschapen. Slechts Italië komt met hechter qualiteiten voor
den dag. Hoe dat zoo komt is moeilijk te zeggen. Maar men is geloof ik
niet ver van de waarheid als men denkt aan de kracht der Romeinsche
traditie, die in Italië niet afgesneden is. Het leven is niet vandaag begonnen
en vroeger was niet alles slecht. Er is continuïteit te ontdekken, hetgeen
onwillekeurig achtergrond en diepte geeft. Het Derde Rijk en Rusland
negeeren het vroegere. Nu pas is het goede bezig, weest dankbaar en ver-
vloekt die u vroeger in ellende lieten ondergaan. Ondanks de ruwe kanten
zijn er in het Italiaansche paviljoen compositorische talenten te ontdekken,
een architectonisch werken met licht en schaduw, een met groote kunde
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etaleeren van de tallooze kanten der samenleving, die ook den feilen tegen-
stander van dit regime moet imponeer en. Niet, als in Rusland en Duitsch-
land, heerscht het stelsel volledig over het leven. Maar er is blijkbaar nog
een golf van leven in Italië, die een stelsel kan doen vergeten.

Ook het Belgische paviljoen treft door de kracht, die uit kan gaan van
een zekere continuïteit in de generaties, die moeten meewerken. Men heeft
den bejaarden architect Henry van de Velde niet uitgeschakeld en niet alles
in handen gegeven van een eenzijdig gerichte jeugdige groep. Daardoor is
het eindresultaat weliswaar niet gaaf en hier en daar zelfs te heterogeen.
Daardoor zijn er positief leelijke, foeileelijke dingen binnen gekomen, die de
onvervalschte Belgische bourgeois-smaak laten zien. Maar het geheel wekt
toch een indruk van een gistend, werkzaam leven, van stoere kracht en
gezonde levenslust. Achter die leelijke bourgeois-meubileeringen zit toch
altijd nog een levenskracht, die iets meer is, dan de gekuischte en al te ver-
dunde aesthetische sfeer waarin wij het wat al te veel gaan zoeken.

De groote hal van donker marmer met de vier overwegend roode gobelins,
met vroolijke tafereelen uit ommegangen en een uitstekend bronzen hek-
werk met figuren van het werkende leven, is een vondst, die dadelijk indruk
maakt, omdat het geen twijfel laat over den aard van dit volk en dit land
en als introductie tot wat komen gaat een wezenlijke voorbereiding is.

F i n l a n d maakt een eenvoudiger en zuiverder indruk. Van alle paviljoens
leek hierin de drang tot luidruchtigheid, tot afficheeren van het leven, het
geringste. Er was geen overdaad, maar rustige concentratie op goede dingen.
De weef kunst leek rijker, gevarieerder en minder eenzijdig georiënteerd dan
die van de Noorsche staten. Zoo kunnen er nog te midden van de vermoeien-
de etalages, die tal van deze gebouwen zijn, nog verrassingen komen bij de
kleine landen.

Polen bv. heeft op een klein oppervlak een romantischen indruk van zijn
volk gegeven. In een ronde torenruimte — open van boven — staan sober
en groot de helden van zijn historie; gelukkig niet allemaal vecht jassen,
Chopin is er bij opgenomen, wat het hart goed doet. Dan volgen eenige
curieuze opstellingen van interieurs, waar goede meubels bij zijn en niet
louter de modieuze resultaten, die men overal ziet.

Wij zijn nu het Neder landsche pavi l joen genaderd, dat verscholen
gaat in de boomen. Een enkel woord over de boomen. Er zijn paviljoens waar,
door de open glaswanden, de boomgroepen als een verrukkelijk decor te zien
zijn. In zulke gevallen is de geringe afsluiting een winst, wellicht onbedoeld,
maar niettemin een winst. Voor het Nederlandsche paviljoen zijn de boomen
echter een hinderpaal geweest. Zij konden niet worden verwijderd, schreef de
architect spijtig in zijn toelichting, hetgeen overigens karakteristiek mag
heeten voor het gemiddelde der waardeering van boomen in ons vaderland.
Voldoet het paviljoen overigens aan eischen van vertegenwoordiging op een
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wereldtentoonstelling? De vraag is moeilijk, omdat de opvattingen omtrent
die eischen uiteenloopen. Doch de vraag mag niettemin gesteld worden door
hen, die ten naastenbij de krachten en mogelijkheden kennen, die in ons
land schuilen en het paviljoen der landgenooten zonder laakbaar chauvi-
nisme, toch eenigszins bezien met de gevoelens die men voor zijn eigen huis
behoort te hebben.

Allereerst het gebouw. Op een afstand gezien heeft het de verdienste
zich goed aan te sluiten bij den dichtbij gelegen vleugel van het nieuwe
Trocadéro. De moeilijkheden van het glooiende terrein en de vorm van het
beschikbare oppervlak lijken met helder en klaar inzicht onder oogen te
zijn gezien. Ook de verbinding der verdiepingen en de aandacht, gegeven aan
het leiden van den bezoekersstroom in een bepaalde richting, zijn qualiteiten,
die aandacht trekken. De architect heeft daarmede bewezen, dat hij aan
de tijdelijkheid van het gebouw (een tent) nadruk heeft willen geven.
Hij heeft niet het durende en blijvende geaccentueerd (wat België en
Duitschland b.v. in hooge mate hebben gedaan), maar zich het tentoon-
stellingskarakter ingeprent, wat zijn goed recht is. Doch daarmede is nog
niets gezegd over den inhoud van het gebouw, n.1. het tentoongestelde, noch
over de wijze waarop die inhoud wordt getoond. Inhoud en laten zien van
inhoud kan men niet los denken van de architectuur. Deze heeft daar invloed
op, omdat ze als hoofd-vorm, als moeder-vorm, hoe tijdelijk ook begrepen,
de zich aan haar toevertrouwende vormen in zich moet opnemen, althans
tegen zich aan moet vleien en tot hun recht doen komen. Dit is veel gevraagd,
omdat de vertegenwoordiging van een land ook recht moet doen aan in dat
land levende tegenstellingen, aan een verscheidenheid van niet altijd elkander
verdragende vormen. De zakelijkheid van het dienen houdt niet op bij het
regelen van het verkeer der bezoekers noch bij het besef van de tijdelijkheid
der tentoonstelling. En toch schijnt, vermoedelijk onbewust, maar niettemin
logisch volgende uit de architectonische houding, de bepaling van den
architectonischen hoofdvorm al te veel aan haar eigen begrensde functie te
hebben gedacht en geofferd. Na herhaalde bezoeken is het schrijver dezes niet
mogen gelukken over een gevoel van teleurstelling heen te komen, dat niet
beter kan worden aangeduid dan met het woord armoede, schraalte, leegte
en zelfgenoegzaamheid. Hier en daar — de photo's bewijzen het — wekt de
groote gematteerde glaswand, indien daar niet veel aan werd toegevoegd
en een enkel hekwerkje zijn sierlijke arabesken daartegen speelde, een indruk
van schoonheid. Doch deze zeer belangrijke hoofd wand — belangrijk omdat
hij, door de afwijzing van bovenlicht, is ontstaan als de voornaamste licht-
bron voor de ruimte en tevens de aan den hoofdweg gelegen ruimte-begren-
zing vormt, deze hoofdwand overheerscht met zijn zakelijk en technisch
karakter toch dermate, dat hij onevenredig veel aandacht vraagt in de
ruimte, ten koste van het tentoongestelde en onevenredig veel licht doorlaat,
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zonder eenige concentratie van dat licht, evenzeer ten koste van de al te
zeer overstraalde en in het licht bijna weggezogen voorwerpen. De blik
wordt niet gericht, het tentoongestelde wordt zwevend, licht en ijl in deze
ruimte en ook na herhaalde bezoeken blijft meer een indruk van een witte
al te lichte, leege ruimte achter dan van een doos of tube, waar niet de huls
maar de inhoud hoofdzaak is.

De rechterzijde van den wand wordt zeer spaarzaam benut. Er zijn o.a.
eenige vitrines opgesteld met aardewerk. Deze vitrines zijn evenwel te
benepen van maat en verhouding en de inhoud, hoe fijn gekozen ook, al te
bescheiden om in dit on-gerichte licht bij te blijven. Vooral bij zonnig weer
verdwijnt het tentoongestelde aan deze zijde in de zuiging van het licht.

Die licht wand heeft nog een andere zonde op zijn zoo blank schijnende
geweten. Het groote gebrandschilderde raam van Joep Nicolas, die bij 1925
vergeleken teekenen van bedaagde routine vertoont, is vlak tegenover
dien wand aan de zijde der boomen gedacht. Wel heeft men getracht met
een gordijn het ergste licht te dempen, maar meermalen heb ik het zoo
slecht getroffen, dat tweederde van het raam beschenen werd door het
licht daartegenover, zoodat slechts hier en daar plekken van het gebrand-
schilderde glas voldoende licht doorlieten om het als zoodanig te kunnen
bekijken. Deze architectuur vraagt derhalve iets anders en sluit feitelijk
uit wat in de af deeling kerkelijke kunst niettemin op den voorgrond
moest komen. Hier schuilt trouwens een fout in den opzet, want leent het
wezen van kerkelijke kunst zich tot exposities als deze in gebouwen, die
doelbewust tegengesteld werden opgevat aan de voor kerkelijke kunst te
stellen eischen ? De groote wandschildering van Charles Eyck (door gebrek
aan tijd werd het trouwens een wand-teekening) toont dezelfde contradictie.
Wie waagt zich aan het ontwerpen van een vloedgolf van religieuze
figuratie met een Christus, bestemd voor een zoo anders gerichte, want niet
principieel onderscheiden ruimte? Hier heeft de schilder, zelfs als hij over
meer tijd had beschikt, niet den eisch der beperking begrepen. Hij heeft zich
gewaagd aan een opgave, die alleen het genie kan vervullen, onder geheel
andere voorwaarden dan ooit een tentoonstelling kan geven. Het doet uiter-
mate pijnlijk aan, de religieuze figuratie te zien afgeraffeld met de bravour
van een handigheid, die nergens in te kort schiet, behalve in den eisch die aan
het geringste kunstwerk gesteld mag worden, dat het tenminste ergens de
sporen draagt van een verdiept zien en een wezenlijke toewijding. Niemand
eischt trouwens op tentoonstellingen als deze, dat hij daar de dingen zal
vinden, die den mensch tot in zijn diepsten kern zullen raken. Niemand
verwacht hier het hartebloed. Maar waarom dan aan een leerling-beeldhou-
wer, met overigens toe te juichen qualiteiten, een nog boven zijn macht
liggende Christusfiguur opgedragen en aan een schilder een horde van figuren,
die zelfs van de allergrootsten het uiterste van hun krachten zou vragen?
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Waarom in een mozaiekje, als een slappe, grijzige handschoen op schouder-
hoogte de hand Gods verbeeld en de monumentale bronzen doopvont van
Jan Eloy en Leo Brom te zeer verscholen in de krypt, die in deze omgeving
schraal en kleintjes doet.

Eenmaal begonnen, moest men wel doorgaan, maar het zal toch niemand
in zijn hart bevredigd hebben, dat op deze wijze waarden van religieus-
geestelijke orde werden getrokken binnen een sfeer, die toch, bij alle goed
bedoelde pogingen om daaraan tegemoet te komen, in wezen anders is
gericht.

Hetzelfde gemis aan besef van rangschikking van waarden, dat tot uit-
drukking behoort te komen in de plaats, die aan de dingen in de architectuur
van het geheel wordt toegekend, treft in tal van onderdeden. Bij het be-
treden van het gebouw komt men op te geringen afstand en op gelijken voet
daarmede te staan voor den Nederlandschen Leeuw, door Termote gebeeld-
houwd. Het kan een goed werk zijn, maar het is verkeerd geplaatst, binnen
bereik van handen en voeten en op verkeerde hoogte. Deze platvloersche
omgang met het beestje is werkelijk al te familiaar gedacht.

De Nederlandsche interieurkunst werd zeer stiefmoederlijk behandeld.
De toegestane ruimte was benepen, de indeeling heeft het er niet beter op
gemaakt. Een indruk van de verscheidenheid van binnenshuisarchitectuur,
die juist in ons land vrij sterk ontwikkeld is, werd helaas niet verkregen.
Hetzelfde kan worden gezegd van de weef kunst. Er wordt toch, dunkt mij,
in ons land genoeg gemaakt om een indruk te geven van tapijten, kleeden,
gordijnen e.d., even rijk als die van het eenvoudige Finland b.v. De te kleine
vitrines met lappen waren alweer te zuinig, te schraal, te benepen gedacht
om te laten zien wat stoffen kunnen zijn. Het heeft zeer duidelijk ontbroken
aan menschen, die de kunst van etaleeren verstaan. Het laten zien van stoffen,
meubels e.d. is een niet te onderschatten vak op zichzelf. Ik moet bekennen
in Amsterdam of den Haag in sommige zaken vaak op betere en aantrekke-
lijker wijze het exposeeren van stoffen en meubels te hebben gezien, dan
hier geschied is. Uit angst om aan winkeletalages te herinneren is men blijk-
baar vervallen in een ander al te puriteinsch en kuisch uiterste, dat proper,
zindelijk en aesthetisch, hier en daar fijn en beschaafd, maar ijl en bloed-arm
en te weinig gul van erkenning is, voor hetgeen een bepaalde materie toekomt.
De reserve, die den muur-schilder in de religieuze afdeeling heeft ontbroken,
heeft al te rigoureus de overige afdeelingen beheerscht.

Gelukkiger was de gedachte, een ruime plaats toe te kennen aan de boeken,
die in ons land verschijnen. Ook de Belgen hebben dat gedaan. Het in vitrines
hangen aan den wand, het wordt wel meer toegepast, is echter bij ons wat al
te veel doorgevoerd in deze ruimte, die er hier toch al zoo ijl en bleek uitziet.

De toepassing van groote photo's en photo-montages is door de geheele
wereld thans aanvaard. Het is zeer de vraag of de monstrueuse afmetingen,
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die deze photo's hier en daar hebben aangenomen in slechte concurrentie met
muurschilderingen, niet een uiterste zijn, dat spoedig een einde zal beteeke-
nen. Een voordeel was het echter op deze tentoonstelling te kunnen zien wat
een verscheidenheid er is in de kunde der photografen niet alleen, maar ook
in de wijze waarop de photo's werden aangebracht. Bij de Italianen en de
Belgen b.v. werd voor het meerendeel van uitmuntend materiaal gebruik
gemaakt, dat in den regel boven oogshoogte was aangebracht. In het Neder-
landsche paviljoen was een te groot aantal zeer middelmatige photo's, die
vaak te laag waren aangebracht, waartoe niet de minste noodzaak bestond,
gezien de hoogte der ruimte. De kiek-kastjes bij den ingang van het gebouw,
met de aardige poppen van Piet Worm, voldeden dan ook maar half. Over
het geheel genomen wreekt zich onze al te zeer gecultiveerde zin voor het
detail en de te kleine visie op het geheel. De verkeersafdeeling stond onder
regime van de nieuwe krullen van architect van Ravesteyn. De schilderingen,
in dit gedeelte aangebracht, houden nauwelijks of geen verband met elkander,
noch met de vormgeving van den architect. Dit kan op een tentoonstelling
ook zelden ideaal zijn, maar het zou wel veel meer kunnen worden benaderd,
dan hier gedaan is.

Waarom in het Nederlandsche paviljoen zoo weinig bereikt is? Het kan
natuurlijk worden geweten aan de weinige penningen, die de Staat daarvoor
heeft afgestaan. Maar wij weten allemaal, dat in zaken als deze niet alles met
penningen kan worden verkregen.

Wij weten ook en iedereen, die den aardigen catalogus raadpleegt kan dat
constateeren, dat in ons land zeer goede krachten zijn, die hier niet of niet
voldoende aandeel in hebben gehad. Voor den vreemdeling moet op menig
gebied de oriëntatie uiterst eenzijdig of onvoldoende worden geacht. In het
verkrijgen van veler medewerking zijn lacunes niet altijd te voorkomen en
dat is ook het ergste niet, maar wel lijkt het overwicht wat al te zeer te
zijn uitgevallen naar een modieuze bovenstrooming, die van de mogelijk-
heden in ons land levende, slechts een zeer verdund en geurloos aftreksel
heeft weten te schenken.

Er is nog iets anders, dat niet zoozeer het wat, doch meer het hoe, de
vormgeving van het geheel raakt. Het kan niet anders of aan het noodige
contact, aan de noodzakelijke samenwerking moet wel het een en ander
hebben ontbroken. Niet zoozeer het uiterlijk contact dan wel het innerlijk
contact heeft hier te veel geleden.

De medewerkers hebben elkanders vormen te weinig verstaan. Of zij die,
bij een andere werkwijze, bij een langer tijd van voorbereiding, beter hadden
kunnen verstaan, is niet te zeggen. Wel zou de kans daarop allicht grooter
zijn geweest. Zooals het nu geworden is moeten wij het voor lief nemen,
maar dan toch niet zóó lief, dat wij bij het overpeinzen van de waarschijnlijke
oorzaken de zwakke plekken verdoezelen.
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Opnieuw heeft deze toevallige samenwerking van krachten bewezen, dat
in de gewone praktijk van dit leven tusschen onze architecten en beeldende
kunstenaars heel weinig werkelijk verband bestaat. Ware dit wel het geval
geweest, dan zou met meer begrip van elkander, op vloeiender en eenvoudiger
wijze, iets beters tot stand zijn gekomen. In enkele woorden wordt de critiek
op dit resultaat neergeschreven: te weinig innerlijk verband, te weinig begrip
van elkanders vormgeving, te weinig wezenlijke samenwerking.

Na de inspanningen, die velen zich getroost hebben, na de maanden van
hard werken en het geven van het beste dat men te geven had, hebben
dergelijke oordeelen den schijn van al te gemakkelijk en onbillijk te zijn
neergeschreven. Maar ieder persoonlijk verwijt kan ontbreken, omdat er nu
eenmaal in den gang van zaken als deze — en niet alleen bij ons maar ook
in andere landen — altijd een niet te keeren overmacht werkt, waar blijkbaar
niemand tegenop kan; een niet te keeren overmacht van zekere krachten
in den tijd, die zich kunnen doen gelden door verzwakte weerstanden. Zoo
moeten de dingen blijkbaar gaan en zooals ze gaan bewijzen ze toch niets
anders dan de waarheid van hun eigen aard, die op den duur nooit meer of
minder, nooit zwaarder of lichter zal kunnen schijnen dan hij werkelijk is.

Het innerlijk verband; het is het eenige en wezenlijke, dat samenwerking
omhoog kan stuwen tot daden van geestelijke orde. Maar hoeveel moeiten
zijn noodig, hoeveel wrijving moet worden overwonnen, hoeveel twisten bij-
gelegd, hoeveel misverstand opgehelderd, om te komen tot een uit weder-
keerig inzicht geboren daad, die zuiver en goed is. Hoeveel eigenzucht, hoe-
veel besef van eigen waarde moet in verdriet en leed worden overwonnen eer
het besef kan ontstaan van hetgeen een ander mensch wil en doet en het-
geen de menschen samen kunnen doen. De kunsten, door den nood van het
leven altijd weer tot elkander gebracht, ook in dezen tijd, waarin zij er zoo
gaarne prat op gaan genoeg aan zichzelf te hebben, ze leven van dezelfde
wetten. De vormen, waar de kunsten hun wereld van vervullen, zijn in be-
ginsel op elkander aangewezen, zoodra zij worden geschapen, zich in de
wereld bewegen en daar een rol moeten vervullen. Het eenzaamheidsbesef,
aanwezig in ieder mensch, flauw, gevolleerd of hevig, neemt ook bij tijden
in de kunsten ongewoon-sterke afmetingen aan. Het is even waarachtig als
het besef der een-heid met al het zijnde en niet-zijnde. Maar het laatste
breekt telkens de poorten open van de omtreksmuren van het eenzame
wezen en geeft het terug aan de wereld, waaruit het al te zeer weggezogen
werd en waartoe het niettemin behoort.

De zelfgenoegzame vormen der kunsten van nu gedragen zich stuntelig,
als menschen, die elkander niet liggen, maar toch tezamen iets tot stand
moeten brengen. Zij weten niet wat zij met elkander moeten aanvangen.
Zij zijn nog niet ontdooid genoeg, de warme levensadem hebben ze niet, noch
de zachtheid, die de eenige kracht is, die de bloesems kan doen opengaan.


